
Mikulášská nadílka 
Dlouholetou tradici této akce na samém počátku příprav narušovala silná 

nejistota, zda ji vůbec budeme moci uspořádat. Probíhala častá jednání přípravného 

týmu, zástupců všech tří spolupořadatelů, která nakonec přinesla kladný výsledek. 

Termín konání byl s předstihem stanoven na den 4.12.2014 tak, abychom nepřišli 

s mikulášskou nadílkou po Mikuláši. S přihlédnutím k menšímu objemu finančních 

prostředků oproti loňsku, byla řešena otázka, jaké stanovit podmínky a čím obdarovat 

děti, aby z toho měly alespoň trochu radost. Nakonec se i toto podařilo zdárně vyřešit 

a balíčky byly včas připraveny. I přes krátký čas od zveřejnění, byl přihlášen značný 

počet dětí, což avizovalo velkou účast. Ale nakonec tomu tak nebylo. 

Za slibovaným překvapením, uvedeným na pozvánce, se skrývalo vystoupení 

profesionálního sokolníka Milana Zaleše, který s sebou přivezl živé dravce. Zaručeně 

nejvíce pozornosti poutala patnáctiletá samice orla mořského Mařenka, největší 

z dovezených opeřenců. Rozpětí křídel může dosáhnout 2,5 m a dožívá se až 60 let 

věku. Dále sokolník představil nejmenšího z dovezených, a podle svých slov také 

nejagresivnějšího dravečka, dva a půlletou poštolku vrabčí jménem Rocky. Toho i 

s ochrannou rukavicí svěřil mamince jednoho z přítomných dětí, která s ním 

procházela mezi přihlížejícími. Přednášející se při tom věnoval vysvětlování 

podrobností o jeho životě a způsobu lovu. Na závěr svého vystoupení sokolník 

zinscenoval nad hlavami přítomných dětí a rodičů přelety svých svěřenců z řady 

nočních lovců – devítiměsíčních výrů, a to bengálského jménem Šantí a afrického 

jménem Xir. Tito na dané pokyny létali mezi přední a zadní částí kinosálu buď těsně u 

podlahy středové uličky mezi židlemi, nebo křížem nad hlavami přítomných tak nízko, 

že vázacími koženými řemínky rozcuchávaly přihlížejícím účesy. Do této činnosti bylo 

zapojeno několik přítomných dětí a dospělých. Poté své vystoupení náš host, 

profesionální sokolník Milan Zaleš, ukončil. 

Po krátké přestávce již přišli na řadu očekávaní Mikuláš s andělem a čerty, kteří 

nejdříve trochu přítomné děti postrašili, ale nikoho z nich s sebou do pekla vzít 

nemuseli. Mikuláš a anděl pak naše nejmenší vylekaná dítka uklidňovali a ubezpečili 

je v tom, že pokud jsou hodná, čerti jim neublíží. Pak následovala nadílka, při které si 

děti převzaly své hodnotné balíčky. To však nebylo zdarma. Naše ratolesti si své 

balíčky musely tak trochu zasloužit. U některých postačila Mikuláši přednesená 

básnička, od jiných požadoval písničku nebo různé školní vědomosti. Na místě se 

rozdalo celkem 95 balíčků. I přes menší účast přítomných dětí byla akce vyhodnocena 

jako velmi zdařilá.  

Zpracoval Vítězslav Šmídl 



 

 



 

 



 

 


